ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Η ∆ράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» εστιάζεται σε ενισχύσεις κατηγοριών επιλέξιµων δαπανών µε
απλοποιηµένη διαδικασία άµεσης αξιολόγησης των δυνητικών δικαιούχων. Στο πλαίσιο αυτό αναµένεται να
ενισχυθούν δαπάνες για:
 την απόκτηση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και εν γένει εξοπλισµού, απαραίτητου για τη λειτουργία της
επιχείρησης και την άσκηση της οικονοµικής δραστηριότητάς της,
 την εισαγωγή συστηµάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασµό, την τυποποίηση και
πιστοποίηση προϊόντων.
Συµπληρωµατικά ενισχύονται δαπάνες προµήθειας µεταφορικών µέσων καθώς και πλήρους µισθολογικού
κόστους νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού.

1.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης ενισχύονται υφιστάµενες µεσαίες Επιχειρήσεις. Οι δικαιούχοι, θα πρέπει
να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:
 Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας και µέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισµένες τουλάχιστον τρείς (3)
πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Ως τελευταία διαχειριστική χρήση λαµβάνεται η κλεισµένη διαχειριστική
χρήση του για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος (2018-φορολογικό έτος 2017)
 Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο µε προυπολογισµό ο οποίος δεν δύναται να είναι µικρότερος των
50.000€.
 Να προσκοµίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης
της Ιδιωτικής Συµµετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της ιδίας συµµετοχής στο Επενδυτικό Σχέδιο.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στις επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το σύνολο των δαπανών του εξοπλισµού µπορεί να κυµαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισµού
του επενδυτικού σχεδίου.
Στην Κατηγορία αυτή εντάσσεται η προµήθεια µηχανηµάτων - εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την
δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην προµήθεια, µεταφορά,
εγκατάσταση και λειτουργία νέων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που συνδέονται άµεσα µε τη
δραστηριότητα της επιχείρησης και εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων.
Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται και η προµήθεια εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την
δραστηριότητα της επιχείρησης όπως π.χ. προµήθεια αυτοκινήτων (ασθενοφόρων για ιδιωτικές κλινικές,
αυτοκινήτων που προορίζονται για µίσθωση/ rent a car κλπ).
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ανυψωτικά περονοφόρα οχήµατα (κλάρκ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας αυτής µπορεί να κυµαίνεται από 0% έως και το 100% του
προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται ενέργειες/ δαπάνες οι οποίες σχετίζονται µε:
 τον σχεδιασµό και την πιστοποίηση καθώς και µε την συσκευασία/ ετικέτα των προϊόντων/
υπηρεσιών.



την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύµφωνα µε εξειδικευµένα πρότυπα για
δικαίωµα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριµένες νέες αγορές – στόχους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3 – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» µπορεί να κυµαίνεται για επιχειρήσεις µε
επιλέξιµους ΚΑ∆ στον τοµέα ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ µέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούµενου επενδυτικού σχεδίου ή
δαπάνη µέχρι 25.000 €. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες (π.χ. χονδρικό εµπόριο) δαπάνη µέχρι 25.000 €.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η προµήθεια αυτοκινούµενων µεταφορικών µέσων υπό τους ακόλουθους
περιορισµούς:
i. Το µεταφορικό µέσο να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και µε
προδιαγραφές ρύπων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ii. Το µεταφορικό µέσο να είναι : είτε επαγγελµατικής χρήσης είτε µικτής/πολλαπλής χρήσης, έως
εννέα (9) θέσεων και να χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πελατών χωρίς κόµιστρο ή/και
εξοπλισµού/υλικών.
Σηµειώνεται ότι επιτρέπεται η χρηµατοδοτική µίσθωση
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 4 – ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το σύνολο των δαπανών της νέας θέσης εργασίας µπορεί να κυµαίνεται έως 40% και µέχρι 24.000€.
Σηµειώνεται ότι οι δαπάνες της κατηγορίας 4 δεν είναι υποχρεωτικό να συµπεριληφθούν στο επενδυτικό
σχέδιο εφόσον η επιχείρηση δεν το επιθυµεί και δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυµαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% ενώ για το υπόλοιπο 50% που αφορά την ιδία συµµετοχή θα
απαιτηθεί να προσκοµισθούν αποδεικτικά κάλυψης της ιδίας συµµετοχής είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε
µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / πληροφόρηση απαιτηθεί, µπορείτε να επικοινωνήσετε είτε τηλεφωνικά στο
2510836435, κινητό 6976444792 είτε ηλεκτρονικά στο e-mail:info@othoneos.gr
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

